
٤، العدد  ٩، المجلد التربیة األساسیةكلیة أبحاث مجلة 

٣١٢  
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)المذیل لتاریخ دمشق(وكتابھ 

صفوان طھ حسن الناصرد. 
جامعة الموصل-كلیة التربیة 

١١/٥/٢٠٠٩؛ تاریخ قبول النشر :  ٢٧/١/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
تــي یعــد كتــاب " المــذیل أو الــذیل لتــاریخ دمشــق " مــن أهــم المصــادر التاریخیــة المبكــرة ال

للبالد اإلسالمیة ، حیث عاصر مؤلفه مـا یقـارب سـتًا وخمسـین سـنة منهـا  يتناولت الغزو اإلفرنج

، وقد كان االنجاز الوحید البن القالنسي ، وقد أراد الباحث من هذا البحث تناول أمرین، األول : 

عرض سیرته وحیاته ومكانته االجتماعیة .

میة والهدف من تألیفه ، وأسلوبه فـي تـدوین الكتـاب والثاني : التطرق إلى كتابه من حیث التس

، كمـا أجملنــا أهــم اآلراء التـي قیلــت عــن الكتــاب ومؤلفـه ، ومــن خــالل ذلـك ومــع مراجعــات للــنص 

التـــاریخي (الكتـــاب ومـــا قیـــل عنـــه فـــي المصـــادر التاریخیـــة ومـــا اقتـــبس مـــن الكتـــاب فـــي المصـــادر 

ى ، كما توصل البحث إلى نتائج عدة:األخرى)، وجدت مسائل اضعف بعض اآلراء وعززت أخر 

لــم تتعــد مدینـة دمشــق ، وكانــت اســتعانة المـؤرخین الالحقــین بــه لســد ثغــرات  خ. إن شـهرته كمــؤر ١

تتعلق بتاریخ دمشق فـي المـدة التـي عاشـها ابـن القالنسـي ، فـي حـین فاقـت شـهرة الحـافظ ابـن 

عــد الــبعض ذیــل تــاریخ عســاكر وكتابــه " تــاریخ دمشــق الكبیــر " علــى ابــن القالنســي ، حتــى

دمشق البن القالنسي ، على انه ذیل لتاریخ دمشق الكبیر البن عساكر .

. تبــیَّن مــن خــالل الدراســة إن عنــوان الكتــاب البــن القالنســي هــو "المــذیل لتــاریخ دمشــق " ولــیس ٢

الذیل والسـبب واضـح الن الكتـاب مـذیَّل علـى كتـاب سـابق ، والـذي بینـاه فـي البحـث علـى انـه 

هـــ) والــذي أرخ ٣٦٣علــى تــاریخ لمــؤرخ آخــر هــو ثابــت بــن ســنان بــن قــرة الصــابي (ت: مــذیل

  هـ) .٣٦٣-٢٩٥للفترة (

هـ) ، لكن البحث ٤٤٨. عرف الكتاب على انه تكملة لتاریخ هالل بن المحسن الصابي ( ت:٣

اثبت أن الكتاب أرخ لفترة سبقت وفاة هالل بن المحسن الصابي ، وهو مذیل على تاریخ 

بن سنان ، وهذا ال ینفي وجود كتاب تاریخ لهالل الصابي تناول تلك الحقبة من الزمن ثابت 

.

Ibn al- Qalanisi and his Book
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"Al-Mudhail Li-Tarrikh Dimashq"

Dr. Safwan Taha Hasan Alnaser
College of Education - University of Mosul

Abstract:
Ibn al-Qalanisi's book entitled " Dhail Tarikh Dimashq" is one of

the most important early historical sources about the Crusades, because

the author was contemporary to the events of the Crusades for nearly 56

years. It is the only book of Ibn al-Qalanisi.

This article dealt with two main topics, the first one is the

biography of Ibn al-Qalanisi and his social status. The second is about the

book, the aim of its composition, its method, and the main views about

the book and the author.

The main conclusions of this article are:

1. Ibn al-Qalanisi's reputation as a historian didn't extend beyond the city

of Damascus, and the later historians quoted from his work fill the

gaps relating to the history of Damascus during the period of Ibn al-

Qalanisi's life. Some historians considered his work as a Supplement

to "Tarikh Dimashq al-Kabeer" of al-Hafiz Ibn Asakir, whose fame

was much more than of Ibn al-Qalanisi.

2. The name of the book is " al-Mudhail Li- Tarikh Dimashq" and not "

Dhail Tarikh Dimashq" because the book supplemented an earlier

history, i.e. the History of Thabit bin Sinan bin Qurra al-Sabi

(d.363A.H) ,who wrote about the period (295-363 A.H)

3. The book had been Known a supplement to the history of Hilal bin al-

Muhsin al-Sabi , while this as research concluded that Ibn al-Qalanisi

wrote about a period before the death of Hilal al-Sabi , so that Ibn al-

Qalanisi's book is a supplement of the History of Thabit bin Sinan as

mentioned above.
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:المقدمة
شهدت فترة الغزو اإلفرنجي للبالد العربیة اإلسالمیة (الحروب الصلیبیة) ، تأثیرا لتلك 

الظاهرة على المؤرخین المعاصرین لها وكان من أبرزهم ، مؤرخنا ابن القالنسي ، فقد حوى كتابه 

البالد  في ي" المذیل لتاریخ دمشق " ، أحداث ما یقارب الست وخمسین سنة من الوجود اإلفرنج

العربیة ، وقد تداخلت في تدوینه لتلك األحداث مشاعر الخوف والرهبة من العنصر الغازي 

وخاصة المذابح التي اقترفها بحق المسلمین في مدینتي معرة النعمان والقدس .

، وُصورْت  يتتجلى أهمیة الكتاب في انه بمدینة هي اقرب جغرافیا إلى العدو اإلفرنج

، -ابن القالنسي–ن من جراء تقدمه نحو المدینة التي عاش فیها المؤلف فیه هواجس المسلمی

وألهمیة الكتاب اعتمد البحث محاور منها ؛ حیاة المؤلف ومكانته االجتماعیة في دمشق وموقعه 

بین مؤرخي عصره ، ثم الكتاب وتسمیته بالمذیَّل ، وهل كان تكملًة لتاریخ هالل الصابي (ت: 

.هـ) أم لغیره ؟ ٤٤٨

وتجدر اإلشارة هنا إلى الجهود التي سبقت هذا البحث من المؤرخین المعاصرین فقد 

وضع المستشرق امدروز الذي نشر الكتاب ، مقدمة تحدث فیها بإیجاز عن ابن القالنسي 

وتاریخه الذیل ، وكذلك فعل السیر هاملتون جب في كتابه دراسات في التاریخ اإلسالمي ، كما 

عن المؤلف والكتاب ، وغیرهم ممن تحدثوا عن ابن القالنسي وكتابه ، تحدث شاكر مصطفى 

وقد قام البحث على تثمین الجهد المبذول من قبل هؤالء المؤرخین ، رغم وجود بعض الهفوات ، 

ویسرني الیوم في أن أضع بین یدي الدارسین والباحثین هذا العمل كي یكمل ما سبقه من 

بن القالنسي وكتابه الوحید  " المذیل لتاریخ دمشق ".  البحوث والدراسات حول المؤرخ ا

ابن القالنسي : .أوال
سیرتھ وحیاتھ:

اسمھ ونشأتھ:
/ھ  ٥٥٥أبو یعلى حمزة بن أسد الدین بن علي بن محمد التمیمي(المتوفى سنة 

ة عمل ویبدو أنها حرف) ٢(، الشهیر بابن القالنسي ، والقالنسي نسبة إلى القلنسوة ،)١(م)١١٦٠

بها أحد آباء ابن القالنسي أو كان تاجرا یبیعها، لذا الزم هذا اللقب عائلته حتى القرن الثامن 

،إلى )٣(أو رئیس لألحداثكاتباللهجرة،حتى ظهر منهم من تولى مناصب إداریة في المدینة 

ر ذكرها استم وقد، غیرها من األعمال ، ولد ابن القالنسي في كنف عائلة دمشقیة معروفة وغنیة

وكانت لها عقارات السادس عشر المیالدي ،/في تراجم األعیان حتى القرن الثامن الهجري 

المدینة وكذلك الكتابة في دیوان الجند منهم )٥(،وكانت تشغل عدة وظائف منها رئاسة)٤(وأموال ،

  )٦(مؤرخنا ابن القالنسي.
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سهل بن بشر الشیخ من نشأ ابن القالنسي على ثقافة دینیة أدبیة إذ سمع الحدیث 

كما ،وحّدث في مجالس الحدیث في دمشق)٨(حامد بن یوسف التفلیسي ،الشیخ و )٧(االسفرائیني ،

ال لیصبح أدیبا فحسب بل لیعینه ذلك فیما ینتظره من ارث العمل في ،واللغة برع في  األدب 

 نعلم المدة التي استغرقها ، لكننا ال)٩(دیوان اإلنشاء ، كما أتقن أیضا الحساب و اللغة الفارسیة 

أما األمر الذي نحن على یقین منه انه عمل في ،عملة في المناصب اإلداریة في مدینة دمشق

حیث جمع له كتابة دیوان اإلنشاء والخراج وبذلك استطاع ابن القالنسي )١٠(إمارة آل طغتكین ،

والسیاسیة ،لكنه قلما ضمن من االطالع على اغلب الوثائق التي تتعلق بشؤون الدولة اإلداریة

  )١١(تلك الوثائق في كتابه "الذیل".

:ألقابھ
الرئیس األجل مجد الرؤساء أبو یعلى ، "ورد ذكر بعض  ألقابه في مؤلفه الذیل مثل

في حین لقبه ابن )١٣("،العمید"كما لقب بـ)١٢(حمزة بن أسد بن على بن محمد التمیمي "،

أما الرئیس: من الریاسة وهي رفعة )١٥(األدیب الشاعر المؤرخ"،"عمید الدین"  و "ب)١٤(الفوطي،

وغالبا ما كانت تطلق على كتاب الدولة )١٧(،والعمید في اللغة السید ،)١٦(القدر وعلو الرتبة.

والسالطین في العصر البویهي والسلجوقي ،حیث تالزم إحداهما األخرى فالعمید والرئیس كانتا 

. المناصب التي شغلها في مدینة دمشق:تطلق على كتاب دیوان اإلنشاء

ومن ذلك من ألقابه فهو الرئیس العمید الكاتب ،أما عن المناصب التي توالها فنستشفها

، انه تولى )١٨(وٕادارة المدینة حیث ذكر الذهبيكان عمل ابن القالنسي یندرج في كتابة الرسائل ،

سة الدیوان ئاالك من قال أنها خاصة بر ، لكن هنسة أحداثهائارئاسة دمشق مرتین بما في ذلك ر 

في  النص الذي  أورد فیه ألقاب واسم مؤلف الكتاب إذ  لذا فقد نوه إلى ذلك في كتاب "الذیل "،،

ذكر ذلك في كتابه بقوله :

  )١٩("قال الرئیس األجل مجد الرؤساء أبو یعلي حمزة بن أسد التمیمي "

ولو قارنا ذلك مع ما ذكره في صفحة الحقة:

وان یرد أمر الرئاسة في البلد إلى األمیر المقدم ذكره (األمیر شجاع …٥٣١"وفي سنة 

الدولة أبي الفوارس المسیب ابن علي بن الحسین الصوفي)،وكتب له المنشور بالرئاسة ونعت فیه 

)٢٠(…"مع أو صافه باألمیر الرئیس األجل مؤید الدین 

بالرئیس األجل وجیه الدولة سدید ولقب  ……"وفي أواخر ذي القعدة استدعي الرئیس 

)٢١(الملك فخر الكفاة عز المعالي شرف الرؤساء"

قلنا أن اللقب یخص رئیس البلد الذي له عالقة بأمن البلد حیث ذكر هذا اللقب عند إذا 

) لذلك یمكننا أن نرجح أن ابن القالنسي تولي ذلك المنصب.ھ ٥٤٨تولي أخیه رئاسة البلد سنة(
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عند ذكر )ھ ٥٤٠د في كتاب "عیون التواریخ" في أحداث سنة ( ویؤید ذلك ما وج

"وفیها احمد بن ترجمة احد العلماء الذین استقروا بدمشق وكان على صلة بابن القالنسي منها :

محمد بن السري نجم الدین أبو الفتح المعروف بابن الصالح كان فاضال في العلوم الحكمیة جید 

ا فصیح اللسان ملیح التصنیف متمیزا في صناعة الطب وكان المعرفة بها مطلع على دقائقه

)"ھ٥٤٠ثم توجه إلى دمشق ولم یزل مقیما بها إلى أن توفي (…،…من همدان أصلهعجمیا 

ومن شعره ما یدل على تولي ابن القالنسي ذلك المنصب:

قـبلي فال تـعجبوا مما دهاني فإنني                      وجـدت به مـا لم یجـد أحد

  )٢٢(سأشكو إلى الشیخ العمید لعله                      یؤرخ ما القیت في الذیـل من اجلي

أو تولى ) ٢٣(وهنالك من یؤكد على أن ابن القالنسي تولى كتابة الدیوان (الرسائل والجند)،

"وردت  وعبارة)٢٤(الوظیفتین في آن واحد لكثرة ما ذكره من عبارات تدل على ذلك مثل "ورد الخبر"

نب حیاة اأردنا من خاللها توضیح جانب من جو هذه وتلك من اإلشارات التي من ،)٢٥(األخبار"

بعض المؤرخین المحدثین تالفي قلة المعلومات التي وردت عن حیاة ابن القالنسي ، مما دفع

لم لذا فقد أكد اغلب المؤرخین أن ابن القالنسي تولى رئاسة المدینة لكن )٢٦(ابن القالنسي ،

لى الفترة التي شغل فیها ذلك المنصب! ولم یصرح هو اآلخر بذلك في كتابه!.انتعرف 

اثر ذلك ، وقد مؤلف لفترة لم تعد محمودة فیما بعد  هیبدو أن ابن القالنسي الزمه أن

عدم ترجمة المؤرخین الالحقین له. فيسلبیا 

: ما تحدث به عن نفسه من خالل أشعاره

القالنسي نجده في أبیات قلیلة یتحدث عن نفسه واألبیات هي :عند قراءة أشعار ابن 

ھ٥٥٢في رثائه لصدیق له في سنة   

بفقدي من أهوى بغیر مجیـرزمانا روعتني صروفـهسأشكو

على كل ملك في الزمان خطیروما نافعي شكوى الزمان وقد غدا

)٢٧(وكل شجاع فاتـك ونصیـروأجناده بالمرهفات تحوطـــه

أن ابن أدركنافلو  –بفقد من أهوى بغیر مجیر -هنا ینتقد الوضع الذي هو فیه  وهو

وهنا –كل ملك في الزمان خطیر –فالزمن هو السبب بنظره القالنسي في سن الشیخوخة ،

وكأنه اختل نظام كان ابن القالنسي معتادا علیه من ،یصرح بحال الملك المحاط بأسنة الرماح

من الملك أو األمیر.قرب ومودة 

وفي مدیحه ألحد األمراء في أحداث نفس السنة :

سواه إذ مضى في المدح عزميوما ألفیت من یحظى بـمدح

)٢٨(على ضني به عـن كـل قدموما سمحت لغیر عاله نفسي
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وهنا ینفي عن نفسه صفة التملق والمدیح إال لهذا األمیر العالم األدیب ،فقلما فعل ذلك 

وال یفوتنا التذكیر بأنه یمدح أمیرا صغیر السن نسبة له .في حیاته

  :  هـ)٥٥٣(نور الدین سنة السلطان الملك العادلوفي شعره عند شفاء

فبدلت المخافة بـاألمـانفكم أصبحت مرعوبا مخوفا

)٢٩(وهدمت الرفیع من المبانيفكم من وحشة وافت وزالت

ه بیتین نسبهما له وهما : (انه قرأهما بخطه)وقد أورد ابن عساكر عندما ترجم لحیات

فشدائد األیام سوف تهوناك تقنط عند كل شــدیدةیإ

أبدا فما هو كائن سیكونوانظر أوائل كل أمر حادث

وله أیضا:

وأیقني من اله الخـلق بالفـرجیا نفس ال تجزعي من شدة عظمت

)٣٠(ل والمهجمن بعد تأثیرها في الماكم شدة عرضت ثم انجلت ومضت

وهنا یمكننا أن نربط إلى حد ما بین المعاناة التي وردة في األبیات األولى ،فهو في 

البیتین األولین یحث على الصبر في الشدائد ،وبإیمان الفقیه الورع یصف األسباب ومسبباتها 

من ضراء األولى وهي من عند اهللا الخالق المقدر لكل شيء ،ومنه یتبین أن ابن القالنسي یعاني 

مسته ،وفي البیتین اآلخرین ،یصبر نفسه على ما حل به من الشدائد والمصائب ،ثم أشار فیه 

ویبدو أن ذلك كان في إلى كثرة ما حل به من المصائب التي عدمته من األموال وسالمة البال .

نسي أواخر حیاته ولقلة المعلومات عن سیرته استعنا بذكر نصوص بعض من ترجم لهم ابن القال

وكانت تربطه بهم عالقة طیبة :

:صدیق لھ منذ الطفولة -
علم بوفاة صدیق قدیم له في مدینة حلب "الشیخ األمیر ھ٥٥٢عند ذكره ألحداث سنة 

مخلص الدین أبي البركات عبد القاهر بن علي بن أبي جرادة الحلبي "،إذ كان یشغل وظیفة 

حزن على فراقه قائال " فراعني فقده والمصاب أمین خزانة الملك العادل نور الدین ، ف

بمثله"،معلال ذلك بالقول،"ألنه كان خیرا كاتبا بلیغا حسن البالغة نظما ونثرا مستحسن الفنون من 

التذهیب البدیع وحسن الخط المحرر على األصول القدیمة المستطرفة مع صفاء الذهن وتوقد 

كانت بینهما ،"وكان بیني وبینه مودة محصدة الفطنة والذكاء "،كما ذكر أیضا العالقة التي

األسباب في أیام الصبا وبعدها بحكم تردده من حلب إلى دمشق وأوجبت هذه الحال تفجعي به 

وتأسفي على مثله نظم هذه األبیات ارثیه بها واصف محاسنه فیها وهي  
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تــذكره في غیبـة وحضورفجعت بخل كان یؤنس وحشتـي

ولیس لــه من مشبـه ونظیرل بفضلهفتى كان ذا فضل یصو 

ونظم كـدر في قالئــد حوروقد كان ذا فضل وحسن بالغـة

وخط بدیع في الطروس مـنیریفوق بحسن اللفظ كل فصاحـة

فقد صرت ذا حزن بغیر سروروقـد كنت ذا شوق إلیه إذا نـأى

بفقدي من أهوى بغیر مجیــرساشكوا زمانا روعتني صروفـه

لزمان خطیـراعلى كل ملك في وى الزمان وقد غداوما نافعي شك

وكل شجاع فاتــك ونصیــروأجناده بالـمرهفات تحـوطـه

بكل أصیل حـادث و بــكورسقى اهللا قبرا ضـمه بمجلجـل

بزهر یروق النــاظرین نضیرلیصبح كالروض األنیـق إذا بدا

)٣١(وغفران رب للعـــباد غفوربرحمة من یرجى لرحمـة مثله

أحد علماء بلخ :-
ورد إلى دمشق أمیر من أئمة فقهاء بلخ في عنفوان ھ٥٥٢"وفي أیام من شوال سنة 

من لسانه ببالغته العربیة والفارسیة وال أسرع من جوابه أفصحشبابه وغضارة عوده ما رأیت 

مام في هذا ببراعته وال طیش قلمه في كتابته، فقلت ما ینبغي إن یهمل إثبات اسم هذا األمیر اإل

التاریخ ألنني ما رأیت مثله وال شاهدت شبیها له"، من هنا كان اهتمام ابن القالنسي بذكر ذلك 

إذ ذكر انه "وعظ في جامع دمشق عدة أیام والناس یستحسنون ویبدو انه التقى به ،األمیر،

في ونظمت وعظه ویستطرفون فنه وسالطة لسانه وسرعة جوابه وحدة خاطرة وصفاء حسه ،

صفاته هذه األبیات :

من العلماء  في عرب وعجـمما رأینا أفضلنظام الدین 

بحسن بالغـة وصــفاء فهم وأنهى منهم لفظـا وخطـا 

علیه عند منــثـور ونظـم یفوق فصاحة قسـا ویوفي 

أتاه مسرعا كالغیث یهمـــي إذا رام البدیع مـن المعاني 

وى إحسانها من كل علــمحفلیس له مجاز فـي فـنون  

یحط العصم من قلل األشــم إذا وعظ األمام سمعت وعظا 

تكرر حسنه سمع األصـــم وخرق حسن منطـقه إذا ما

مفاخر الشراف بــكل قـرمله الشرف الرفیع إذا تناهت

سواه إذ مضى في المدح عزميوما الغیث من یحضى بمدح

ي بــه عن كل قدمعلى ضنوما سمحت لغیر عاله نفسي



صفوان طه حسن

٣١٩

إلـیه وقــد خال من كل ذمفال زالت مطایا المدح تسري

)٣٢(على غصن بغض النور ینمي مدى األیام ما هتف هـتوف

الكتاب :.ثانیا
تسمیتھ:

لى ذلك مما اعند الولوج في مبررات تألیف الكتاب وتسمیته البد لنا من محاولة التعرف 

في كتابه:نعود إلى نص هام أورده ،)٣٣(البن القالنسي ،ذكره في الكتاب ، األثر الوحید

ورتبته وتحفظت من الخطأ و الخطل التأریخ"قد انتهیت في شرح ما شرحته من هذا 

والزلل فیما علقته من أفواه الثقات نقلته وأكد الحل فیه باالستقصاء والبحث إلى أن صححته إلى 

والى هذه الغایة بما شغل ٥٣٥نیت منذ سنة وكنت قد م٥٤٠هذه السنة المباركة وهي سنة 

الخاطر عن االستقصاء عما یجب إثباته في هذا الكتاب من الحوادث المتجددة من األعمال 

والبحث عن الصحیح منها وجمیع األحوال فتركت بین كل سنین من السنین بیاضا في األوراق 

ث واآلثار .لیثبت فیه ما یعرف صحته من األخبار وتعلم حقیقته من الحواد

وأهملت فیما ذكرته من أحوال سالطین الزمان فیما تقدم وفي هذا األوان استیفاء ذكر 

نعوتهم المقررة وألقابهم المحررة تجنبا لتكریرها بأسرها واإلطالة بذكرها لم تجر بذلك عادة قدیمة 

باطراح األلقاب وال سنة سالفة في تاریخ یصنف وال كتاب یؤلف وٕانما كان الرسم جاریا في القدیم

و اإلنكار لها بین ذوي العلوم واآلداب " .

 : نستشف من النص السابق عدة مسائل منها

یبدأ من حوادث سنة        تاریخ" ولم یسمه بالذیل وال المذیل فهو التأریخسمى عمله هذا ".١

كما انه سماه التاریخ في مواضع  م).١١٦٠/ھ٥٥٥م)، حتى سنة وفاته (٩٧٣/  ھ٣٦٣( 

إثبات اسم هذا وعبارة: ")٣٤(التاریخ"،"ما قد شرح في موضعه من هذا عبارة: خرى ففي أ

.)٣٥("األمیر اإلمام في هذا التاریخ المصنف

صرح بأنه من أفواه من یعدهم بالثقاة دون أن یصرح بأسمائهم ویؤكد انه حاول جهد إمكانه .٢

والمتتبع لما  . م)١١٤٥/  ھ٥٤٠من تدقیق تلك المعلومات الواردة في الكتاب حتى سنة (

حكى الحاكي "عبارات؛ هو موجود من نصوص في داخل الكتاب تدل على ذلك إذ ودرت 

حكى "،"على ما حكاه الخبیر الصادق""، ذكر الحاكي المشاهد العارف ""، العارف

)٣٦(الحاكي المشاهد ".

م اخذ یكمل ذلك فیما ذكر انه كان له من المشاغل ما جعله یترك بعض األوراق بیاضا ث.٣

األمر الذي جعلنا نعتقد أن هنالك (في الفترة بعد،تاركا ذلك لمن یعلم صحته من التاریخ ،
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فقد أحال و ألكثر )،إعادة ترتیب ومراجعة للمعلومات داخل الكتاب ،٥٤٠التي سبقت سنة 

)٣٧(من مرة في داخل الكتاب.

في السابق من األلقاب ، ویبدو أن سببه من بدا وكأنه یعتذر ألنه لم یذكر ألقاب من أرخ لهم .٤

أشار أو طلب منه وجوب ذكر األلقاب في مؤلفه لذا فقد استدرك ما فاته من ذكرها.

لكنه تاریخ یصنف وال كتاب یؤلف ""عطفا على ما تقدم فانه لم یجد في كتب التاریخ.٥

لها بین ذوي العلوم وٕانما كان الرسم جاریا في القدیم بأطراح األلقاب":استنكر بقوله

فعندما وصل عالم من مدینة ،أي أنها كانت مقتصرة على أهل العلوم واآلداب" ، واآلداب

.)٣٨(بلخ التمس ألقابه وأوردها

على حدة بشيء من التفصیل :من هذه النقاط وسوف نتناول كل واحدة 

مام لعمل "هالل سبق وٕاذا عدنا إلى ما ذكره ابن خلكان في أن الكتاب هو إتلما ا تبع

"وذكر أبو یعلي حمزة بن أسد الدین :الصابي "وألهمیة النص سأورده حیث قال ابن خلكان

المعروف بابن القالنسي الدمشقي في تاریخه الذي جعله ذیال على تاریخ أبي الحسین هالل بن 

الصابي" . 

"قصود هو، في أن الم)٣٩(لقد بنى بعض مؤرخینا المعاصرین وعلى رأسهم هاملتون جب

بحیث یبدأ من النقطة تتمة لتأریخ اسبق أي لكتاب المؤرخ الشهیر هالل بن المحسن الصابي ،

، لكن ذلك ال یتفق مع أن …"م)١٠٥٦هـ/٤٤٨التي أنقطع عندها كتاب الصابي بوفاة مؤلفه عام(

ر  ،األمر الذي دفع شاك)ھ٣٦٣بل انه بدأ من أحداث سنة  (هـ)٤٤٨ (الكتاب یبدأ من سنة

المذیل في تاریخ دمشق وهو المشهور خطأ باسم ":إلى إیجاد تعلیل لذلك بقوله)٤٠(مصطفى،

ھ٤٤٨ذیل تاریخ دمشق جعل الرجل كتابه تذییال على تاریخ هالل الصابي الذي ینتهي سنة (

  م).١٠٥٦/

،به فقرر أن یبني هذا المذیل على السنة التي انتهى إلیها الصابي أعجبویبدو انه 

ولكنه وجد أن هذا المؤرخ ال یعطي أحداث دمشق حقها من الشرح والتسجیل بینما لدى ابن 

القالنسي الكثیر مما یقوله عن تاریخ دمشق ویضیفه إلى تاریخ الصابي في السنوات التسعین 

إذ رجع ) ٤١(".وهنا ذهب إلى أن اسم الكتاب "المذیل"،٤٤٧وسنة ٣٦٠التي أرخها ما بین سنة 

واستمرت علیه "عند ذكره والي دمشق ؛)ه٤٤٢ (إلى نص ورد في متن الكتاب في حوادث سنة

علیها وعادت سیاق الحوادث منها وٕایراد ما المذیلالتي یبني هذا ٤٤٨األیام في الوالیة إلى سنة 

أطلق علیهكماللكتاب ،حسنة نوه فیها إلى االسم الصحیحةٌ فیها وتجدد بعدها "، وهذه التفات

وأبو ) ٤٢() ،ھ٦٦٠اقرب المؤرخین إلیه زمنیا حیث ذكره ابن العدیم(ت:االسم ذلك

.ھ٦٦٥شامة(ت: ، في ، لكنه ذیل لدى بعض المؤرخینفهو مذیل بحسب ابن القالنسي)٤٣()

.وحب دون ذكر العنوانحین عده آخرون تاریخ لمدینة دمشق
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المؤرخین المعاصرین البن القالنسي بعض في ذلك  أفقد أخط، التاریخ  ءأما عن بد

وصنف تأریخا للحوادث بعد سنة أربعین وأربعمائة إلى حین وفاته":إذ قال ابن عساكرنفسه ،

تباین واضح فیه إذ ،وابن كثیر،ومنه اخذ مؤرخون آخرون منهم الذهبي، وابن الفوطي) ٤٤(".

وٕاماطة اللثام ، د من التوقف عند ذلك لذا الب، م)٩٧٣/  ه٣٦٣في انه ابتدأ التاریخ في سنة ( 

مبررة و التصحیح إن أمكن ذلك.العن سبب كل تلك االختالفات غیر 

في  )٤٥(،والتقصي نجد أن االحتمال األرجح ما ذكره ابن أبي اصیبعةومن خالل البحث

یم وكان ثابت بن سنان المذكور خال هالل بن المحسن بن إبراه":ترجمة ثابت بن قرة الصابي

كتاب التاریخ ذكر فیه ولثابت بن سنان بن ثابت بن قرة من الكتب ؛،الصابي الكاتب البلیغ

وذلك من سنة خمس وتسعین ومائتین إلى حین وفاته ،،الوقائع والحوادث التي جرت في زمانه

وكانت وفاة ثابت بن سنان في شهور سنة ثالث وستین ووجدته بخطه وقد أبان فیه عن فضل ،

كتبه ":بقولهفي ذكر تاریخ ثابت بن قرة الصابي،)٤٦(كذلك ما أورده حاجي خلیفة،،"ثمائةوثل

سنة مائة وتسعین إلى سنة ثالث وستین و ثلثمائة  وذیله بن أخته هالل بن المحسن الصابي 

ولم یتم )٤٧(وانتهى إلى سنة سبع وأربعین وأربعمائة ثم ذیله ولده غرس النعمة محمد بن هالل ،

نصوص أخرى إذ أشار تؤیده" ، وهذا النص ٠٠٠له الهمداني إلى سنة اثنتي عشرة وخمسمائةذی

) تأریخ ثابت ه ٣٦٣إلى آخر هذه السنة انتهى(":عن نهایة تأریخ ثابت بقوله)٤٨(ابن األثیر،

كناه وقد، بن سنان بن ثابت بن قرة ،وأوله في خالفة المقتدر باهللا سنة خمس وتسعین ومئتین "

سنة )٥٠() وقد ذكر الذهبي ،هـ٣٦٥( " لكنه بین أن سنة وفاته كانتأبو الحسن")٤٩(، قوتیا

)٥١(العماد الحنبليوأكد ذلك ، أبو الحسن ثابت بن سنان الصابي " " هكنا) و ه ٣٦٣وفاته سنة (

هكذا ومن ما أوردناه من دالئل تشیر أن هنالك لبس محتمل في نسبة ما لثابت البن أخته ، 

وهي )٥٣(و "أبو الحسین")٥٢("أبو الحسن "،ربما یكون ذلك لتقارب الكنیتینبن المحسن ،هالل

.كنیة هالل بن المحسن الصابي

ومنھجھ في تألیف الكتاب :مصادره
هنالك العدید من االجتهادات حول مصادر ابن القالنسي فقد أشار البعض إلى انه 

ومنهم من ذكر إلى أن ابن ها دیوان اإلنشاء ،استعان بما كان تحت یده من الوثائق التي حوا

یبدو أن ابن القالنسي هو اآلخر و ، القالنسي استعان بذاكرته وما رواه له أباه عن الفترة المتقدمة

أراد عدم التصریح بمصادر معلوماته فلو نظرنا بتمعن في طریقة وأسلوب ابن القالنسي في 

بنظر االعتبار الفترة الزمنیة التي غطاها بین آخذین وأحداث عصره ،تدوینه للمعلومات ،

أن مادة ابن القالنسي مستقاة )٥٤(فقد أشار جب،، م)١١٦٠- ٩٧٣/   ه ٥٥٥- ٣٦٣سنوات (

ومنها ما هو مأخوذ عن ،من أخبار شفهیة ومكتوبة ""،من الفترة التي عاصرها هو وأبیه
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انه دونها في  ىوأشار أیضا إل،ثائققلة استشهاده بالو  إلىكما أشار السنة المشتركین فیها ،

وقتها .

أن هنالك مصدران البن القالنسي عن فترة تدوینه للكتاب هما:)٥٥(في حین أكد مصطفى ،

تعلیقات تاریخیة مكتوبة لبعض المؤلفین المجهولین وینكشف ذلك في التفاوت الواضح بین -"

- ٣٦٣(كما في حوادث سنة …اأقسام الكتاب فهو أحیانا غزیر المادة واسع التفاصیل جد

)أحیانا مقتضب جدا ال یكاد یزید في أخبار السنة على سطرین وهو أحیانا یتابع الكالم ٣٦٧

انتطم ٤٤٨على أساس السنین ویسجل والیات األمراء أمیر بعد أمیر حتى إذا انتهى إلى سنة 

كتابه على األساس الحولي والسنوات .

منها العدید من الوثائق ونقلها في كتابه كما نقل محفوظات الدیوان بدمشق وقد استخرج-

أحیانا بعض قصائد المدیح ".كما أشار ألي" انه كان یسجل األمور سنة بعد سنة في أوقاتها 

فلما شغل مرة بمشاغل الرئاسة بدمشق أهمل التسجیل فترة امتدت أربع سنوات واعتذر عنها 

"…وفعل ثم بدا فتابع التسجیلھ ٥٤٠)كما قرر مرة أن یختم كتابه سنة ٤٣٨ -٤٣٥(

هكذا فان ، األمر الذي جعلنا نراجع الكتاب وألكثر من مرة حیث وجد أن ابن القالنسي 

م) ویبدو أن شهرة ١٠٥٨/  ه ٤٥٠، في حوادث سنة ( )٥٦(قد نقل من الخطیب البغدادي 

انه بقي الخطیب البغدادي في بالد الشام ودمشق غطت غیرها من األعمال التاریخیة خاصة و 

لذا فقد تأثر ابن القالنسي كغیرة من مؤرخي بالد )٥٧(في بالد الشام وألكثر من أحد عشرة سنة ،

الشام بالخطیب البغدادي فال نستغرب ذلك كون ابن عساكر قلده إلى حد بعید في تصنیفه كتاب 

.د الذي صرح به ابن القالنسي علناذلك فقد كان هذا الكتاب الوحی،تاریخ دمشق

یحتاج إلى الكثیر من التدقیق ، حیث أن الوثائق -الوثائق-ما ذكره  مصطفى عنإن 

حیث ورد في اً وكان أحدها مقطوع)٥٨(التي استشهد بها ابن القالنسي وردت في تواریخ متقدمة ؛

،لكنه استدرك في  )٥٩(….ونسخة هذا السجل المذكور بعد البسملة: " ) وهوه٤٤٣أحداث سنة (

وهو )٦١(كما  ذكر نصا هاما فیه تقلید أمیر دمشق،)٦٠(أورد نصا مطوال ،بعض األحیان حیث 

كما انه أورد كتابا تلقاه من )٦٢(منها ،في سیاق األحداث ن وضمَّ ،نص طویل بعض الشيء

هنا ال یمكننا أن نتكل إلى ما قاله مصطفى ،ألنه ذكر أن ابن القالنسي استعان ) ٦٣(التجار،

وردت في فترة لم یلد فیها بعد ابن :وثانیا قلیلة ، : أوال؛ فهي  بمحفوظات في دیوان اإلنشاء ،

القالنسي إذ یجدر به أن یذكر منها ما قام بتدوینه هو عندما كان یعمل في دیوان اإلنشاء رئیسا 

وقام مقامه ولده من أمارة وادي التیم وبهذا الشرح ":وقد أورد مضمون لكتاب قال هو عنه)٦٤(،

فال وجود من ذلك انه كان یورد بعض النصوص ضمنا ،)٦٥(هیئته أوردته" ،وصل كتابه وعلى 

الستهالل وال خاتمة للكتاب المذكور على انه وثیقة أو رسالة وردة من جهة بذاتها .   
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دقتھ في ذكر األخبار:
ورد  " ؛ هنالك عدة عبارات استخدمها ابن القالنسي في كتابه عند ذكر األحداث منها

،وقد أشرنا إلى ذلك سابقاوهذه العبارتین تكررت بكثرة متن الكتاب ،ردت األخبار "و"و  الخبر "

فقد ذكر أیضا عبارات أخرى تدل على ،لكن ذلك لیس كل شيءوهي أیضا مجهولة المصدر ،

مضیفا إلیها ما یدل على الدقة في الخبر )٦٦("،واألصح (حكا) منها "حكىأنها شفهیة ،

ولقد حكى جماعة من المشاهدین لهذه الوقعة "لى ما حكى الحاكي العارف "،والمعلومة ،مثل "ع

ولم یكتف بذلك بل ،"وحكى الحاكي المشاهد لهذه الوقعة"،"حكي بعض الثقات(األصح ثقاة) "" ،

دون  ما یقوم مقام العیانانه ما یدل ،على ثقته من المعلومة "وسنذكر من ذلك في أماكنه 

،"ومن "من لسانهبإمالئه،…هذا ما أورده وما حكاه وشاهده واستقصاه ،"الحكایة بالمقال "،

"ثم حضر من شاهد هذا لفظه وصفته هذا الشرح معتمدا فیه على االقتصار دون اإلكثار "،

أراد ابن القالنسي من   )٦٧("ولم یفلت منهم على ما حكاه الخبیر الصادق"العارض وحكى "،

في إلى الخبر مصداقیة اكبر من خالل ذكره بتلك الطریقة غیر خالل تلك العبارات أن یض

من قبل المؤرخین . المتداولة

فلم نتمكن من تحدید ذلك ،لكن من الواضح أن ابن أما عن زمن تدوین الكتاب ،

دت في ر ات التي و شار ویمكننا أن ندرك ذلك في اإل، هـ)٥٤٠(القالنسي أراد التوقف حتى سنة 

فمن المحتمل انه دون اغلبها بشكل ،ذلك حتى سنة وفاتهأكمللكنه ، هـ)٥٤٠ة(المتن قبل سن

)٦٨(.داث تباعًا على شكل تقاریر یومیةأي كان یضیف معلوماته عن األح، ریر الیومیةاالتق
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الخالصة :
بعد فحص اغلب النصوص التي تحدثت عن ابن القالنسي وكتابه " المذیل أو ذیل 

بحث إلى جملة أمور منها : تاریخ دمشق " ، توصل ال

لم تتعد من مدینة دمشق ، وكانت استعانة المؤرخین الالحقین به لسد  خإن شهرته كمؤر .١

ثغرات تتعلق بتاریخ دمشق في المدة التي عاشها ابن القالنسي ، في حین فاقت شهرة الحافظ 

ض ذیل تاریخ ابن عساكر وكتابه " تاریخ دمشق الكبیر " على ابن القالنسي ، حتى عد البع

دمشق البن القالنسي ، على انه ذیل لتاریخ دمشق الكبیر البن عساكر .

تبیَّن من خالل الدراسة أن عنوان الكتاب البن القالنسي هو "المذیل لتاریخ دمشق " ولیس .٢

الذیل والسبب واضح الن الكتاب مذیَّل على كتاب سابق ، والذي بیناه في البحث على انه 

هـ) والذي أرخ ٣٦٣لمؤرخ آخر هو ثابت بن سنان بن قرة الصابي (ت: مذیل على تاریخ 

  هـ) .٣٦٣-٢٩٥للفترة (

هـ) ، لكن البحث ٤٤٨عرف الكتاب على انه تكملة لتاریخ هالل بن المحسن الصابي ( ت:.٣

اثبت أن الكتاب أرخ لفترة سبقت وفاة هالل بن المحسن الصابي ، وهو مذیل على تاریخ 

ال ینفي وجود كتاب تاریخ لهالل الصابي تناول تلك الحقبة من الزمن ثابت بن سنان ، وهذا

.
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الھوامش:
:تحقیق،دمشق الكبیر تاریخابن عساكر ،و القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا المعروف بأب) ١(

  .١٥/١٩١جعلي سیري ، ( بیروت ، دار الفكر ، د/ت) ، 

بن منظور،جما الدین محمد بن مكرم ینظر ،من مالبس الرأسوالقلنسوة والقلنساة والقلنسیة والقلنیسة ، )٢(

  . ٦/١٨١( بیروت دار صادر ، د/ ت) جلسان العرب ،

واألحداث ،طبقة من مجتمع المدینة عادة یحترفون بعض الحرف ،ویسمى المتولي علیها رئیسا للمدینة ، )٣(

سة شیخ أو كبیر للحرفة أو للحرف كلها،وهي تشبه إلى حد ما عرف في بغداد ئالكنهم ینضوون تحت ر 

العدیم ،كمال الدین عمر بم احمد المعروف بابنینظر ،لشامیةوهي معروفة في اغلب المدن ابالفتوة ،

، م)١٩٨٨في تاریخ حلب ، تحقیق : سهیل زكار ( بیروت ، دار الفكر ، بغیة الطلب

ینظر ابن ،وهؤالء غلمان حدثان أي أحداث.والحدث الذي جاوز حد الصغر ،٩/٤١٦٢ج،٨/٣٩٦ج

  .  ٢/١٣٣،منظور ،المصدر السابق

  .١٤/١٥٦جم) ١٩٦٧( بیروت ، دار ابن كثیر ، ،والنهایة البدایة،بن كثیریل إسماع )٤(

عرفت دمشق منصب الرئاسة،وكان ذلك المنصب شائعا في عموم المنطقة محصورا في عدد من الرئاسة : )٥(

لي العوائل المتنفذة مثل ،عائلة بنو الصوفي .وتتضح أهمیة هذا المنصب من خالل المهام التي تناط بمتو 

ذلك المنصب ،فمن واجباته الحفاظ على األمن الداخلي ومطاردة المفسدین وبغیة تنفیذ صالحیاته بصورة 

عملیة توضع تحت تصرفه فرق مسلحة تدعى األحداث ،وهو ما یوازي اآلن منصب المحافظ أو المتصرف 

ساسیة منصب والطریف في األمر أن یشغل منصب الرئاسة شخصان في آن واحد .ونظرا ألهمیة وح…،

الرئاسة فان صاحب ذلك المنصب یتعرض في كثیر من األحیان إلى الحسد وكره العدید من األمراء والى 

هـ ٤٩٧أمارة آل طغتكین في الشام المؤامرات والدسائس التي تحاك ضده،حول ذلك ینظر ،سلطان جبر ؛

مقدمة إلى غیر منشورة تیر رسالة ماجسم دراسة تاریخها السیاسي والحضاري ،١١٥٤م ـ ١١٠٣هـ/٥٣٩_

  م. ١٩٩٢كلیة اآلداب جامعة صالح الدین ،

  .٢٣٦م)،١٩٧٩) شاكر مصطفى ،التاریخ العربي والمؤرخون،(بیروت ،دار العلم للمالیین،٦(

"الشیخ اإلمام المحدث المتقن الرحال، "نزل بهو أبو الفرج سهل بن بشر بن احمد بن سعید ذكره الذهبي  )٧(

عز الدین علي بن  ؛ ه٤٩١مصر ،ثم بغداد ،وتنیس و جرجان،توفي في دمشق سنة دمشق ثم رحل إلى

م) ١٩٦٦( بیروت ، دار بیوت للطباعة والنشر ، بن األثیر ،الكامل في التاریخ ،أبي الكرم بن محمد

بشار عواد معرف تحقیق سیر أعالم النبالء ، الذهبي ،شمس الدین محمد بن احمد ینظر ؛  ٢٨٠/ ١٠ج

عبد الحي بن احمد بن .١٦٣- ١٩/١٦٢ جم)١٩٨٦هالل السرحان ، (بیروت ، مؤسسة الرسالة ،ومحي 

تحقیق :عبد القادر االرناؤوط ( ،في أخبار من ذهب العماد الحنبلي ،شذرات الذهبمحمد المعروف بابن

  . ٣/٣٩٦هـ) ج١٤٠٦دمشق ، دار ابن كثیر ، 

جماعة من أهل العلم منهم أبو احمد حامد بن یوسف تحدث عنه یاقوت في معجمه "وینسب إلى تفلیس  )٨(

"كما ذكره ابن العدیم "أبي احمد حامد بن یوسف ه٤٨٤التفلیسي سمع ببغداد وغیرها ،وخرج من دمشق سنة 

بن التفلیسي"،وتحدث صاحب التدوین في ترجمة أحد العلماء انه "سمع بهیت سنة ثالث وثمانین وأربعمائة 

( بیروت ، دار ،معجم البلدان ،الحموي ن الحسن التفلیسي" ، ینظر یاقوتأبا احمد حامد بن یوسف ب

عبد الكریم بن محمد الرافعي  ؛٢٥١٤ /٦ج،المصدر السابقابن العدیم ، ؛ ٢/٣٧م) ج١٩٥٥صادر ، 
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، دار الكتب العلمیة،(بیروت،تحقیق :عبد العزیز العطارديالتدوین في أخبار قز وین ،القز ویني ،

  .٣/٢٦٠ج)م١٩٨٧

یبدو انه استعان .لكني ال ادري كیف حصل شاكر مصطفى على هذه المعلومة .!٢٣٧، السابقالمرجع )٩(

،إذ قال هنا ٢٣٨،٢٢٩،٣٣٣،٣٤٧صبما ذكره ابن القالنسي عن بعض الذین عاصرهم ینظر الصفحات ،

من لسانه ببالغته العربیة والفارسیة "، وكأنه یتقنها .أفصح"ما رأیت 

ول األمارة ومدة حكمها ینظر،جبر ،المرجع السابق.) ح١٠(

- ٦٢م) ص١٩٠٨( بیروت ، مطبعة اآلباء الیسوعیین ، ،تاریخ دمشق ذیلحمزة بن أسد بن القالنسي ،  )١١(

٨٣-٧٧،٨٠-٦٣،٧٦.  

الروضتین ، أبو شامة بل المعروف.ینظر ؛ شهاب الدین عبد الرحمن بن إسماعی٢٨٣،صالمصدر نفسه )١٢(

.٤،٣١،٤٥،٤٦ص، (بیروت ، دار الجیل ، د/ت) ،النوریة والصالحیةلدولتین في أخبار ا

(بیروت، ) عبد اهللا بن اسعد الیافعي ،مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان ،١٣(

  .٣/٣٠٨)،ج١٩٧٠، ٢مؤسسة االعلمي،ط

،مصطفى جواد:تحقیق معجم األلقاب ،تلخیص مجمع اآلداب فيبن الفوطي،لدین عبد الرزاق اكمال  )١٤(

عمر :تحقیقتاریخ اإلسالم ،،ینظر أیضا الذهبي .٢/٩١٢) ،ق١٩٦٢(القاهرة،إحیاء التراث القدیم،

ینظر  .١٥٩-١٥٨)،صه٥٦٠- ٥٥١م)،(حوادث سنة١٩٩٨عبد السالم تدمري ،(بیروت ،دار الكتاب ،

  .٣٠٨/ص٣جالمصدر السابق ،أیضا الیافعي،

  . ١٠/٢٧٨مم) ، ١٩٨٠(بیروت ، دار لفكر ،لحموي ، معجم األدباء ،یاقوت ا )١٥(

  .٣٠٨م)، ١٩٥٧،مطبعة عیسى البابي ،حسن الباشا ،األلقاب اإلسالمیة في اآلثار و الوثائق،(القاهرة )١٦(

  .٤٠٩المرجع نفسه، )١٧(

  . ١٥٩تاریخ، )١٨(

  .٢٨٣الذیل،  )١٩(

  . ٢٦١المصدر نفسه ، )٢٠(

  .٣٢٦المصدر نفسه ، )٢١(

دار الحریة،(بغداد،فیصل السامر ونبیلة عبد المنعم:تحقیقبن شاكر الكتبي ،عیون التواریخ ،محمد ) ٢٢(

  .١٢/٤٠٢م)،ج١٩٧٧ ،

  .١٩١/ج١٥) ابن عساكر ، المصدر السابق ،٢٣(

مرة.١٣٠ورد ذكرها ألكثر من  ) ٢٤(

مرة.١٢٥وردت هي األخرى ألكثر من  ) ٢٥(

ابن األثیر مؤرخا للحروب العباجي،میسون ذنون عبد الرزاق  ؛٢٣٧صمصطفى ،المرجع السابق ، )٢٦(

م) أطروحة دكتوراه غیر منشورة مقدمة إلى مجلس كلیة التربیة ١١٩٢-١٠٩٦هـ / ٥٨٨-٤٩٠الصلیبیة ( 

  . ٨٥-٨٤م ، ص٢٠٠٣في جامعة الموصل 

،  ٣٤٥ ،ابن القالنسي ،المصدر السابق )٢٧(

  . ٣٤٨المصدر نفسه ، )٢٨(

  . ٣٥٠نفسه ،المصدر  )٢٩(
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  .١٥/١٩١ابن عساكر، المصدر السابق ، )٣٠(

  . ٣٤٥ابن القالنسي ،المصدر السابق ، )٣١(

  . ٣٤٨، صالمصدر نفسه )٣٢(

  .٢٨٣المصدر نفسه ،  )٣٣(

  .٣٠٣المصدر نفسه ، )٣٤(

  . ٣٤٨المصدر نفسه ، )٣٥(

.١٨١،١٩٨،٢٥٤،٣٤١المصدر نفسه ، الصفحات، )٣٦(

.٢٣٠،٢٥٧،٢٨٠،٣٠٣المصدر نفسه ، الصفحات، )٣٧(

  . ٣٤٨المصدر نفسه ،  )٣٨(

  . ٨٦،صالمرجع السابق .ینظر أیضا  العباجي ، ٤١ص )٣٩(

  .٢٣٨المرجع السابق  ، )٤٠(

  .٣٦٠، ٨٦الذیل ، )٤١(

  . ٣/١١٦٢البغیة ،ج )٤٢(

  . ٤ ص،الروضتین )٤٣(

،إلسالم ،؛الذهبي ،تاریخ ا٤/٩١٢/ج٢ق ،المصدر السابق. ینظر أیضا ابن الفوطي ،١٥/١٩١تاریخ، )٤٤(

  .١٣/١٠٢،جالمصدر السابق.ابن كثیر ،١٥٩-١٥٨،صه٥٦٠- ٥٥١حوادث سنة 

،عیون األنباء في طبقات األطباءموفق الدین احمد بن القاسم بن خلیفة المعروف بابن أبي اصیبعة ،  )٤٥(

  .  ٣٠٧- ٣٠٦ص ) ،١٩٦٥نزار رضا، (بیروت،دار مكتبة الحیاة ،تحقیق :

جمال الدین أبو ،١٢/١٣٤،المصدر السابقكثیر ، ن؛ اب.كما ذكر ذلك١/٢٩٠جكشف الظنون ، )٤٦(

تحقیق : جمال الدین ،الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة ،النجومبردي بن تغريالمحاسن یوسف 

  .٥/١٢٦الشیال ، ( القاهرة ، المؤسسة المصریة للطباعة والنشر ، د/ت) ، ج

)ابن كثیر ،ه٤٨٠الحسن الصابي الملقب بغرس النعمة توفي سنة (هو محمد بن هالل بن الحسن أبو  )٤٧(

  . ١٣٤/ج١٢،المصدر السابق

  . ٨/٦٤٧، جالمصدر السابق )٤٨(

  . ٧/١٤٤ج معجم األدباء ، )٤٩(

  . ١٣/٤٨٥ جالذهبي ،سیر أعالم النبالء، )٥٠(

  . ١/١٩٧جشذرات الذهب ، )٥١(

تكملة تاریخ عبد الملك بن إبراهیم الهمداني ، محمد بن .٧/١٤٤ج ،معجم األدباء،الحمويیاقوت )٥٢(

  . ٢٢٨م) ، ص١٩٥٨تحقیق : البرت یوسف كنعان ،( بیروت ، المطبعة الكاثولیكیة ، الطبري ،

  . ٥/٦،جالمصدر السابق،بردي ابن تغري  )٥٣(

  . ٤١المرجع السابق، )٥٤(

  .٢٣٩- ٢٣٨المرجع السابق،  ) ٥٥(

الحفاظ والمؤرخین رحل إلى بالد الشام أشهرمن  كان )١٠٧٠/ه٤٦٣) هو احمد بن ثابت بن احمد (ت٥٦(

یاقوت  ؛ للمزید ینظر،مؤلفا أهمها تاریخ بغداد )٥٥من (أكثروفارس ونیسابور ثم عاد إلى بغداد له 



…ابن القالنسي وكتابه المذیل لتاریخ دمشق

٣٢٨

  ج

الملوك ؛عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ،المنتظم في تاریخ ٤،١٥معجم األدباء ،ج،الحموي 

  .٨/٢٢٦)جه١٣٥٩دار المعارف العثمانیة ،مجلس مطبعة الدكن ،–األمم،(حیدر آباد و 

تحقیق :عبد الفتاح احمد الحلو و ،الكبرى عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ،طبقات الشافعیة  )٥٧(

؛الذهبي ،تذكرة ٣٣)،م١٩٦٦  ،مطبعة عیسى البابي الحلبي و شركاؤهمحمود محمد الطناحي (القاهرة ،

  .١١٣٨، ٣/١١٣٦/ج٢)مد/تة أحیاء التراث ،الحفاظ (بیروت دائر 

، ه٤٤٠تقلید الوزیر الفاطمي أیضا،،ه٤١٨كتاب إلى الخلیفة الفاطمي،ه٤١٩ینظر حوادث السنوات ؛( )٥٨(

،كما انه أورد نصا مطوال وهو منشور ٨٣،٨٥-٧٨،٨٠- ٧٦أشار إلیه دون أن یورده بالكامل ،الذیل ،

  . ١٥٦- ١٥٢تقلید ألمیر دمشق ،ینظر ص

  . ٨٥،المصدر السابقابن القالنسي، )٥٩(

على المنابر.  قرأ.وانه ١٥٦-١٥٢المصدر نفسه، )٦٠(

  . ١٩٧-١٩٣المصدر نفسه ، )٦١(

  . ٢٥٥المصدر نفسه ، )٦٢(

  .٢٩٣المصدر نفسه ، )٦٣(

ل فهنالك الكثیر من المؤرخین الذین عملوا في دیوان اإلنشاء ذكروا ما كانوا یكتبوه في دیوان اإلنشاء أمثا )٦٤(

)وغیرهم.ه٦٩٢) ،وابن عبد الظاهر (ته٥٩٨العماد الكاتب(ت

  . ٣٠٣ابن القالنسي،المصدر السابق ، )٦٥(

.٢٠٢،٢٦٧،٢٧٥،٢٩١،٣١٧،٣١٨،٣١٩،٣٥٦المصدر نفسه، )٦٦(

.٣٤١،٢٣٠،٢٥٧،٢٨٠ ،٣١٨ ،٣٠٦ ، ٢٩٣، ٢٣٥ ،٢٩٤ ،٢٦٨ ،١٨١،٢٠١ص المصدر نفسه ، )٦٧(

أوردتها بهذا الشكل تال فیا للتكرار .


